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Výroční zpráva  
 

o nakládání s odpady v roce 2021 
 

Na území městyse Křižanova se v roce 2021 třídil odpad, dle Obecně závazné vyhlášky č. 
3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, na složky: 
 

• Biologické odpady rostlinného původu 

• Papír a nápojové kartony 

• Plasty včetně PET lahví 

• Sklo 

• Kovy 

• Elektroodpad 

• Nebezpečné odpady 

• Objemný odpad 

• Směsný komunální odpad 

• Textil 

• Jedlé oleje a tuky 
 
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrnách nádob, které jsou umístěny na sedmi 
sběrných stanovištích. Svoz probíhá v pravidelných intervalech 1x týdně. 
 
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob – popelnic a odpadkových 
košů. Svoz popelnic probíhá pravidelně 1x za 14 dní, svoz odpadkových košů probíhá 
pravidelně 1x týdně. 
 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu je zajišťován 
sběrným dvorem v ulici Za Branou. Svoz těchto složek probíhá v pravidelných intervalech 
nebo dle naplněnosti míst k tomu určených. 
 
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je možné odevzdávat bezplatně na sběrném dvoře 
v ulici Za Branou. 
 
Pneumatiky je možné odevzdávat bezplatně od 1.1.2022 (jako zpětný odběr) na sběrném 
dvoře v ulici Za Branou. 
 
Jedlé oleje a tuky je možné odevzdávat po celý rok do nádob tomu určených, a to na 
sběrných místech na Benešově náměstí, U Školy a sběrném dvoře v ulici Za Branou. Svoz je 
dle naplněnosti nádob. 
 
Směsný komunální odpad – svoz zajišťují Technické služby VM, s.r.o., Karlov 1398/54, 59401 
Velké Meziříčí 
Tříděný odpad ze sběrných míst včetně odpadu ze sběrného dvora zajišťuje pro městys 
společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Žďár nad Sázavou, Jihlavská 
2208/22, Žďár nad Sázavou, 591 01 
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Jedlé oleje a tuky – svoz zajišťuje společnost ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. – Církvice 57, 285 
33 Církvice u Kutné Hory 
 
Textil – svoz zajišťují společnosti Dimatex CS spol. s.r.o., Stará 24, Stráž nad Nisou, 460 01 a  
TextilEco a.s., Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice 
 
Biologické odpady rostlinného původu zajišťuje Zemědělské družstvo „Křižanovsko“ a 
Městys Křižanov 
 
Elektroodpad zajišťují společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN 
 
V rámci předcházení vzniku odpadu byly rozdány kompostéry, pořízené z dotace přes 
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. 
 

Produkce odpadů a výdaje na jeho odstranění v roce 2021 
 

 
 

Příjmy v souvislosti s komunálním odpadem 

 
 
Městys Křižanov dotoval v roce 2021 oblast odpadového hospodářství částkou ve výši 
584.909 Kč, což představuje částku 313,46 Kč na obyvatele 
 
 
V Křižanově dne 8.4.2022       Ivo Klimeš, starosta 


